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Nieuwsbrief 

Secretariaat: De Schalm 12, 8251 LA Dronten,              

tel.: (0321) 313105 / 06 15409466 

email: stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl 

Beste lezer, 

De voorjaarslezing in Biddinghuizen voorzag duidelijk in een be-

hoefte. De heer Egbert Tietema, die door een aantal 

‘medesprekers’ werd bijgestaan, trok een meer dan volle zaal. De 

aangrenzende kerkruimte moest er zelfs bij worden getrokken. 

Meer dan tweehonderd bezoekers kwamen op de lezing af. De 

presentatie was voor velen niet alleen een feest der herkenning, 

maar bevatte ook roerende én pijnlijke momenten. Maar ook dat is 

geschiedenis.   

U hebt al gemerkt dat we dit jaar de Nieuwsbrief uitgebreid heb-

ben met een rubriek ‘Agenda’. Het aantal activiteiten neemt steeds 

meer toe.  

We lichten er een aantal uit! 

De donateursexcursie vindt op 24 mei plaats. We blijven dichtbij 

Agenda 

 

23 Mei 19.00 uur 

Rondleiding Swifterbant 

Bij avondlicht. In samenwerking 

met buurtsportcoaches. 

Aan de hand van oude ansichten 

gaan we al wandelend op zoek 

naar het ’oude’ Swifterbant en de 

veranderingen die inmiddels heb-

ben plaatsgevonden. 

Opgeven kan via 

a.warners@meerpaal.nl 

 

24 Mei ‘s middag 

Excursie voor donateurs 

Jaarlijks excursie voor onze dona-

teurs. We gaan dan naar het Me-

chanisch Erfgoed Centrum Dron-

ten. 

 

16 September ‘s ochtends 

Presentatie Meerpaalboek 

Plaats: De Meerpaal in Dronten. 

 

27 November  

Donateursavond 

 

 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Uitnodiging excursie voor donateurs 

Datum:  Woensdag 24 mei 2017  

Plaats:  Mechanisch Erfgoed Centrum Dronten 

Aanvang:  14.00 uur . Verzamelen parkeerterrein bij De  

  Ark in Dronten 

Organisatie:  Stichting Geschiedschrijving in de gemeente  

  Dronten. 

Toegang: Per betaald donateursschap 1 x  gratis deel- 

  name. Tweede deelnemer betaalt:10 euro.    

  In de prijs is inbegrepen koffie/thee en vlaai  

  bij ontvangst, een bezichtiging met uitleg,  

  een demonstratie en een afsluitend drankje. 

mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl
mailto:a.warners@meerpaal.nl?subject=Rondleiding%20Swifterbant
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
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Volg ons ook op facebook 

huis. Want op de weg Dronten – Lelystad ligt het Mechanisch Erfgoed 

Centrum. We zijn daar op die woensdagmiddag te gast. In het omkaderde 

deel op de voorpagina staan het programma en de kosten vermeld. Bent u 

donateur dan is dit arrangement voor de eerste deelnemer gratis, een 

tweede deelnemer betaalt echter 10 euro. U dient zich vooraf op te geven 

bij het secretariaat. Vergeet u niet het aantal deelnemers te vermelden. 

 

Wilt u de presentatie van het Meerpaalboek bijwonen dan kunt u uit twee 

mogelijkheden kiezen. 

A. U komt als donateur uitsluitend voor de in het ochtendprogramma 

geplande presentatie van het Meerpaalboek. U dient zich dan bij het secre-

tariaat aan te melden. De kosten € 3,50 dient u vooraf over te maken naar 

rekeningnummer:  NL46 RABO 0348 1944 04 t.n.v. St. Geschiedschrijving 

in de Gem. Dronten. O.v.v. Presentatie Meerpaalboek. 

U ontvangt dan een bon waarop u na afloop het boek gratis kunt afhalen.  

In verband met de organisatie verzoeken we u voor 31 mei kenbaar te 

maken of u het ochtendprogramma wilt bijwonen. 

B. U meldt zich aan als reünist. Dit arrangement kost €10. Hiervoor kunt 

u deelnemen aan de reünie, de presentatie bijwonen, deelnemen aan de 

lunch en na afloop het boek gratis afhalen.  

Kiest u voor B dan dient u zich op te geven via: reunie@meerpaal.nl 

De verdere afhandeling geschiedt door De Meerpaal. 

Kiest u niet voor A of B, maar wilt u toch het Meerpaalboek hebben dan 

kunt u als donateur ‘s middags in De Meerpaal in onze stand daar één 

exemplaar van het boek tegen een sterk gereduceerde prijs kopen. 

 

Wat moet u ermee! Wat doen wij ermee! 

Vorige  keer hebben wij aangegeven dat wij ons graag ontfermen over 

plakboeken, foto’s, voorwerpen en dergelijke die te maken hebben met de 

geschiedenis van Biddinghuizen, Dronten, Ketelhaven, Roggebotsluis of 

Swifterbant.  

Aan onze oproep is door de familie C. Weevers gevolg gegeven. Wij ont-

vingen van hen een groot aantal mooie plakboeken over de geschiedenis 

van Swifterbant. Waarvoor onze dank. Anderen stelden tijdelijk hun plak-

boeken tot onze beschikking. Voor het Meerpaalboek hebben wij hieruit 

mogen putten.   

Wilt u ook interessant materiaal aan ons schenken, neem dan contact op 

met ons secretariaat en u hoort van ons. 

Wim Kapteijn maakte deze foto’s tijdens 

de lezing van dhr. E. Tietema. 

http://www.facebook.com/historie.dronten
http://www.facebook.com/historie.dronten
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl?subject=Aanmelding%20boekpresentatie%20Meerpaalboek
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl?subject=Aanmelding%20boekpresentatie%20Meerpaalboek
mailto:reunie@meerpaal.nl
mailto:stichting.geschiedschrijving.dronten@live.nl


Advertentie van toen 

De Voor in Biddinghuizen 

Wandelend door het centrum van Biddinghuizen valt het op dat het 

straatbeeld zo veranderd is. Vele woningen hebben een renovatie 

ondergaan en andere zijn gesloopt. Wie het punt opzoekt waar de 

fotograaf bij het maken van deze foto gestaan heeft, ontdekt dat de 

hele linkerzijde verdwenen is. Nieuwbouw is ervoor in de plaats 

gekomen.  

Dat maakt deze ansichtkaart juist zo waardevol. De kaart laat zien 

hoe het ooit geweest is. Dat deze foto vanuit de beginjaren dateert 

is niet alleen te zien aan de jonge aanplant, maar ook aan het 

ontbreken van de contouren van het kerkcentrum. Daardoor kun-

nen we redelijk nauwkeurig de foto dateren. Ze moet in 1967 of 

daarvoor zijn gemaakt. De kaart zelf is op 23 juni 1970 verzonden. 

Een advertentie van de Boeren-

leenbank. Deze bank was een 

coöperatieve instelling en is 

gesticht door agrariërs met een 

rooms-katholieke achtergrond.  

In 1972 ging ze samen met de 

Raffeisenbank en ontstond de 

Rabobank.  

Let op het geboden renteper-

centage. Heel wat hoger dan 

nu.  

Wie heeft nog een foto van  

genoemde bankgebouwen? 

In het afgeschermde deel van 

onze website, dat alleen voor 

onze donateurs bedoeld is, is 

een prachtig overzicht opgeno-

men van mevr. Marina de Jager.  

Zij beschrijft hierbij haar erva-

ringen als begrafenisonderne-

mer in Dronten. 

 

mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
mailto:geschiedschrijvingdronten@gmail.com
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Specials
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Dit is een onderdeel van een fries. Het hing in de raadzaal van het oude 

gemeentehuis. Het verbeeldt het ontstaan van de polder en het is ge-

maakt door Anton van Werven. Na de sloop van de barakken heeft het 

elders tijdelijk opgeslagen gelegen. Totdat een tweetal ondernemers 

zich erover ontfermd hebben. Het is door hen schoongemaakt en nu 

hangt het in Leisure World Ice Centrum.  

Link voor een filmpje  

De canon van Dronten 

De geschiedenis verbeeld 

Vrijwilligers gezocht. 
 

Werkgroep archievenonderzoek 

De Stichting Geschiedschrijving heeft een eigen archief. Het is onder-

gebracht in Nieuwland Erfgoedcentrum. Daar ligt nog veel materiaal, 

dat nog niet is geïnventariseerd en gearchiveerd. We zoeken voor 

onze Werkgroep Archievenonderzoek ( of Archiefonderzoek? )  vrij-

willigers. Hebt u interesse? Meldt u dan zich bij het secretariaat aan.

  

Werkgroep rondleidingen 

Daarnaast worden we steeds meer gevraagd voor rondleidingen en 

lezingen. Ook dáárvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wij bieden 

hen van te voren een cursus 'Geschiedenis van de gemeente Dronten' 

aan. Aanmelding via het secretariaat.  

Beide werkgroepen worden dit najaar opgestart. 

  

De rubriek  

oude jaargangen Nieuws-

brieven is  

beëindigd.  

Alle brieven zijn  

inmiddels gepubliceerd. 

 

Inzien kan via onze web-

site of via onderstaande 

link. 

oude nummers  

Nieuwe donateurs krijgen 

naast het jaarboek 2017 als 

welkomstgeschenk een 

exemplaar van een al eer-

der verschenen publicatie.  

Aanmelden kan door hier 

te klikken. 

http://www.geschiedschrijvingdronten.nl
https://www.youtube.com/watch?v=iJiWdbDXKm8
http://www.geschiedschrijvingdronten.nl/Machtiging.pdf
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